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Zapraszamy
do lektury
„Nie zapychaj! Pomyśl!”
Trudno uwierzyć, co ludzie wrzucają do kanalizacji!
Rury zapychają chusteczki, mopy, odzież. Niby sprawa
jest oczywista - do kanalizacji powinny trafiać tylko zanieczyszczenia fizjologiczne i papier toaletowy, który jest
produkowany tak, aby nie zatykał rur oraz nie powodował
problemów w przepompowniach i oczyszczalni ścieków.
więcej na str. 2

Sobótka 2019
22 czerwca 2019 roku na terenie Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbyła się tradycyjna
Noc Świętojańska tzw. „Sobótka”. Impreza została zorganizowana przez Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej oraz Dom Kultury w Górsku.
więcej na str. 2
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„Nie zapychaj! Pomyśl!” - Kanalizacja to nie śmietnik
Trudno uwierzyć, co ludzie wrzucają do kanalizacji! Rury zapychają chusteczki, mopy, odzież. Niby sprawa jest oczywista - do kanalizacji powinny trafiać tylko zanieczyszczenia fizjologiczne i papier toaletowy, który jest produkowany tak, aby nie zatykał rur oraz nie powodował problemów w przepompowniach i oczyszczalni ścieków.
A co trafia? Okazuje się, że niemal wszystko,
a prawdziwą zmorą są nawilżane chusteczki. To,
że nie można ich wrzucać do toalet jest zaznaczone na opakowaniu. Ale niestety, nie wszyscy
czytają tę informację, a jeśli nawet czytają, to
lekceważą.
Chusteczki wykonane są z tkaniny, która
nie rozpuszcza się w wodzie. Zatykają więc rury,
a jeśli je pokonają, to problem jest jeszcze większy, bo mogą uszkodzić nowoczesne urządzenia
w przepompowniach i oczyszczalni ścieków.
- Różne rzeczy wrzucane do muszli klozetowych zawsze były naszym problemem, ale to, co
pracownicy ZUK wyjmują ostatnio, bardzo nas
niepokoi. Przerażające złogi chusteczek nawilżanych znajdywanych w kanałach sanitarnych
oraz w przepompowniach ścieków przekraczają
wszelkie wyobrażenie - mówi Sławomir Jakubowski, prezes Zakładu Usług Komunalnych
w Rzęczkowie.
Według pracowników ZUK Zławieś Wielka
mieszkańcy traktują sieć kanalizacyjną jak składowisko odpadów, do którego można wrzucić
dosłownie wszystko. Dlatego też ze studzienek

kanalizacyjnych wyławiane są takie rarytasy jak
worki z zagrabionymi liśćmi, butelki plastikowe, pampersy, buty, czy... dżinsy!
Na kratach i w przewodach kanalizacyjnych
osadzają się także niemowlęce pieluchy jednorazowe, podpaski higieniczne, ręczniki papierowe, patyczki higieniczne, prezerwatywy.
Ludzie wrzucają do WC także obierki oraz
resztki jedzenia, a nawet i całe kurczaki! Tym samym fundują swoim sąsiadom zalane – w wyniku zapchania sieci – działki, piwnice i łazienki
oraz narażają ZUK na ogromne straty.
Należy dodać, że wszystkie wymienione
powyżej odpady odbierane są przez pracowników ZUK w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio
z nieruchomości, w której zostały wytworzone.
Dlatego tym trudniej zrozumieć to negatywne
zjawisko.
Odpady wrzucone do kanalizacji sanitarnej
często prowadzą do uszkodzenia pomp przepompowni, czyli specjalnych obiektów, które
tłoczą ścieki do oczyszczalni ścieków.
Taka butelka lub szmata wplątana w pompę

przepompowni sprawia, że ulega ona uszkodzeniu, a działanie pompowni zostaje zatrzymane.
A to oznacza już nie jedną zalaną fekaliami
piwnicę, ale co najmniej kilka.
- Usunięcie awarii kanalizacji kosztuje od
kilkuset do kilku tysięcy złotych. Do takich zapchań dochodzi kilkadziesiąt razy w miesiącu
– mówi Sławomir Jakubowski.
- Pracownikom z trudem udaje się usunąć
zanieczyszczenia z pomp oraz przywrócić pracę
przepompowni, tak aby ścieki mogły płynąć do
oczyszczalni. Te prace muszą być wykonywane
ręcznie. Apelujemy zatem do mieszkańców:
nie wyrzucajcie chusteczek nawilżanych ani
innych odpadów, czy śmieci do toalet – dodaje
Sławomir Jakubowski.
W jaki sposób duże przedmioty dostają się
do sieci kanalizacji sanitarnej?
- Odpowiedź jest prosta. Prawdopodobnie
mieszkańcy otwierają pokrywy studni kanalizacyjnych i wrzucają różnego rodzaju odpady.
Tymczasem taka ingerencja w sieć jest zabroniona. Mieszkańcom nie wolno otwierać pokryw studni kanalizacyjnych znajdujących się

na głównym ciągu kanalizacyjnym, ponieważ
mogą to robić wyłącznie uprawnieni pracownicy naszego przedsiębiorstwa.
O tym, czego mieszkańcy nie mogą wrzucać do kanalizacji sanitarnej wyraźnie mówi
umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków, którą dany odbiorca podpisuje z ZUK
Zławieś Wielka.
Zabronione jest wrzucanie odpadów stałych, które mogą spowodować zmniejszenie
przepustowości przewodów kanalizacyjnych,
takich jak: żwir, piasek, szkło, tekstylia, artykuły higieniczne, drożdże, czy np. odpadów z hodowli zwierząt typu gnojówka.
Dlatego zwracamy się z apelem do mieszkańców, aby stosowali się do zapisów umowy
i przestrzegali zawartych tam zasad.
Właściwa eksploatacja instalacji kanalizacyjnej uchroni mieszkańców naszej gminy
przed przykrymi konsekwencjami i dodatkowymi kosztami, które ponoszą wszyscy mieszkańcy.
Zakład Usług Komunalnych

Sobótka 2019
22 czerwca 2019 roku na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej
odbyła się tradycyjna Noc Świętojańska tzw.”Sobótka”. Impreza została zorganizowana przez
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej oraz
Dom Kultury w Górsku.
z pysznymi smakołykami przygotowanymi
przez panie z KGW Górsk i Zławieś Mała,
kiełbaska z grilla, lody, wata cukrowa, stoisko
Faberlic i Orifame oraz różne smakowitości
w punktach gastronomicznych.
Kolejnym elementem programu była wspólna zabawa taneczna przy zespole „Mamtres”.
Noc Świętojańska tzw. „Sobótka” zakończyła się o godz. 24:00. W imprezie sobótkowej
udział wzięli: Jan Surdyka Wójt Gminy, Piotr
Pawlikowski Przewodniczący Rady Gminy,
Krzysztof Rak Zastępca Wójta, radni gminy,
kierownicy jednostek organizacyjnych, goście
i mieszkańcy gminy.
W imieniu Organizatorów pragnę złożyć
serdeczne podziękowania panu Robertowi Babiarzowi Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, Komendantowi Gminnemu OSP w Złejwsi Wielkiej Panu Andrzejowi
Michalskiemu oraz jednostkom OSP za pomoc
w przygotowaniu imprezy sobótkowej oraz profesjonalną obsługę tego wydarzenia.
Serdecznie dziękujemy wykonawcom, pracownikom GOKiS i DK, animatorom sportu,
wędkarzom, pracownikom Urzędu Gminy
w Złejwsi Wielkiej, Policji oraz KGW w Górsku
i Złejwsi Małej za udział i pomoc w organizacji
Nocy Sobótkowej 2019.
Maria Karpińska
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Tego wieczoru licznie przybyła publiczność
obejrzała występy naszych lokalnych artystów,
którzy przez cały rok dzielnie pracowali, by
móc zaprezentować przed publicznością efekty
swojej pracy. Wśród nich znalazły się zespoły
śpiewacze oraz grupa cheerleaderek.
Ponadto na scenie można było zobaczyć pokaz tańca Formacji „Ragaton Girls”. Gwiazdą
wieczoru tegorocznej imprezy był grecki zespół
„Mythos”. Wśród tęczowych barw sobótkowej
sceny wszyscy wykonawcy prezentowali się uroczo i zostali nagrodzeni brawami za przygotowanie repertuaru i ciekawych aranżacji. Jak co
roku nie zabrakło atrakcji i konkursów.
Dla uczestników przygotowano m.in. konkurs na "Najładniejszy Wianek na Sobótkę
2019” i "Mody Folkowej", gry i zabawy, malowanie twarzy, konkursy sprawnościowe dla
dzieci i dorosłych, turniej warcabowy o Puchar
Dyrektor GOKiS, egzamin na kartę wędkarską.
Mistrzem turnieju warcabowego został Sebastian Olszewski, na drugim miejscu uplasował
się Jędrzej Stencel, trzeci był Jakub Kostrzewski.
Uczestnicy turnieju otrzymali puchary.
W Konkursie na „Najładniejszy Wianek
Sobótkowy” I nagrodę zdobyła Danuta Krużewska, druga nagroda przypadła Helenie
Przekwas, a trzecia Krystynie Balewskiej. Do
Konkursu na Modę Folkową przygotowało się
pięcioro dzieci. Troje dzieci w kategorii przedszkole i klasy „O” i dwoje w kategorii klasy I – IV.
W kategorii I. przedszkole: I nagrodę otrzymał
Oskar Raciniewski Przedszkole „Górskie Skrzaty", II nagrodę (ex æquo) - Oliwia Pareek i Natalia Kubicka. W kategorii II. Kl. I-IV, I miejsce
zajęła Prianka Pareek, a II Kornelia Kowalik.
Gratulujemy!
Całej imprezie towarzyszyło mini miasteczko z dmuchanymi zamkami, a także stoiska
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Wifi4EU
22 lipca br. podpisana została umowa o udzielenie dotacji w ramach instrumentu „Łącząc
Europę” – „CEF” – WiFi4EU - inicjatywa Komisji Europejskiej. Finansowanie za pośrednictwem inicjatywy Komisji Europejskiej.
Inicjatywa WiFi4EU jest programem wsparcia na rzecz bezpłatnego dostępu do Internetu poprzez łącze Wi-Fi w wewnętrznych bądź zewnętrznych miejscach publicznych.
Dotacja w kwocie 15 000 EURO przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów zakupu sprzętu
i instalacji hotspotów Wi-Fi w wyznaczonych miejscach. Po zainstalowaniu urządzeń Gmina odpowiedzialna będzie za finansowanie dostępu do Internetu poprzez łącza sieci Wi-Fi oraz konserwację sprzętu.
Trwa procedura wyłonienia wykonawcy oraz miejsc zainstalowania sieci Wi-Fi.
Monika Ryngwelska

Azyl dla maluchów
Małe grupy, przestronne sale, a przede wszystkim domowa opieka i wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Niepubliczne Przedszkole „Jagoda” i nowo otwarty żłobek „Mała Oliwka”
w Górsku mają się czym pochwalić. Ich największym atutem są warunki, jakie zapewnić mogą
dzieciom.
Żłobek to w pełni wyposażone, nowoczesne
miejsce dla najmłodszych, które swoją działalność
rozpoczęło we wrześniu 2018 r. Kolorowy, zaprojektowany z myślą o dzieciach budynek dysponuje
dwiema salami zabaw, szatnią i zapleczem sanitarnym oraz kuchennym.
W sąsiednim budynku od 6 lat funkcjonuje
Niepubliczne Przedszkole „Jagoda”. Uczęszcza
do niego około 100 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat,
w tym także osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, takie jak:
rytmika, taniec, czy lekcje angielskiego to tylko
część z aktywności. Poza tradycyjnymi zabawkami, basenami z kulkami, posiadają także interak
tywną podłogę, by na wiele sposób stymulować
rozwój intelektualny podopiecznych. W ramach
integracji w przedszkolu organizowane są także
okolicznościowe spotkania, jak jasełka, Dzień Babci, czy Dzień Dziecka. Tu także hucznie świętowane są urodziny. Każdej takiej zabawie towarzyszy
ciekawe spotkanie z animatorami czasu wolnego.
Wśród przedszkolaków są także dzieci
uczęszczające już do „zerówki”. Ta funkcjonuje
w Niepublicznym Przedszkolu „Jagoda” na pię
trze. Nauka przekazywana jest tam zarówno tra-

dycyjnie, jak i z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii. W sali znajduje się bowiem interaktywna tablica.
W trakcie dnia dzieci zapewnione mają pełne wyżywienie: cztery posiłki oraz przekąski,
przygotowane przez funkcjonującą w przedszkolu
kuchnię.
Dodatkowym atutem miejsca, w którym
funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole „Jagoda”
oraz Żłobek „Mała Oliwka” jest mikroklimat.
Obiekty, znajdujące się tylko kilka kilometrów
od Torunia, położone są nad malowniczym jeziorem, w leśnym zaciszu. Dzieci wypoczywają tu na
ogrodzonym, monitorowanym terenie. Jeżdżą na
rowerkach, opiekują się założonymi przez siebie
mini-ogródkami, a także... zwierzakami. W sąsiedztwie bowiem znajduje się mini-zoo.
Rekrutacja do Niepublicznego Przedszkola
„Jagoda” oraz Żłobka „Mała Oliwka” trwa. Zapisów dzieci dokonywać można osobiście, w placówkach przy ul. Nadwiślańskiej 6 w Górsku, pod numerem tel. 509-130-360 oraz mailowo, pod adresem
biuro@przedszkolejagoda. pl.
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Środki na wyposażenie
Domu Kultury w Górsku
29 maja 2019 r. Gmina Zławieś Wielka, podpisała umowę o przyznaniu pomocy na zadanie
„Wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Górsk”.

W ramach planowanego przedsięwzięcia
Dom Kultury w Górsku wyposażony zostanie w chłodnię, piec konwekcyjny, zakupiona
zostanie nowa kuchnia gazowa, zamontowane
zostaną rolety zewnętrzne, a na pierwszym piętrze klimatyzatory.
Cześć starych mebli zostanie wymieniona.
Na tarasie zamontowana zostanie markiza
i staną nowe stoliki z krzesłami.

Placówka wzbogaci się również o nowe laptopy i kserokopiarkę. Pierwsze roboty i zakupy
planuje się na początku przyszłego roku.
Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie
70 807 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów,
koszt całej inwestycji wyniesie 111 279,45 zł,
planowany termin zakończenia realizacji marzec 2019 r.
Justyna Przybyszewska

Cytryna i czosnek dla kierowców w Górsku
10 czerwca 2019 r. z okazji Dnia Dziecka z udziałem harcerzy, księdza proboszcza z Górska
oraz Policji z Wydziału Ruchu Drogowego w Toruniu na DK 80 zorganizowaliśmy akcję "Bezpieczna droga do szkoły".
Jest to cykliczne wydarzenie, które ma na celu poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach.
Z roku na rok, co raz większa ilość kierowców jeździ zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego,
nie przekraczając dozwolonej prędkości.
Tym, którzy świecili przykładem na drodze wręczaliśmy upominki sponsorowane przez Urząd
Gminy w Złejwsi Wielkiej i firmę Mat Bud, natomiast dla zbyt "szybkich" kierowców mieliśmy
czosnek i cytrynę.
Janusz Błędowski

Michał Ciechowski
Poza Toruń

„Nagroda dla Zakola”
13 czerwca 2019 r. przedstawiciele LGD
„Zakole Dolnej Wisły” podpisali aneks zwiększający  budżetu LSR o dodatkowe 500.000 zł
w zakresie PROW 2014-2020.
Nagroda przyznana została za sprawne
wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata
2016-2023, dzięki osiągnięciu odpowiednich
poziomów wykorzystania funduszy UE oraz
wskaźników w okresie 2016-2018.
Zakole Dolnej Wisły znalazło się wśród
dziewięciu nagrodzonych LGD z Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zgodnie z wynikami konsultacji społecznych przeprowadzonych w kwietniu br. LGD
Zakole Dolnej Wisły przeznaczy dodatkową
pulę środków na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób
realizujących operacje w tym zakresie (§2 ust. 1
pkt. 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020( Dz. U.
z 2017 r. poz. 772 z późn. zm.).
Konkurs na podejmowanie działalności
gospodarczej ogłoszony zostanie w I kwartale
2020 r. Pula środków przeznaczonych na ten cel
wynosić będzie minimum 600.000 zł.
Osoby zainteresowane dofinansowaniem na
podjęcie działalności gospodarczej zapraszamy
na bezpłatne doradztwo do Biura LGD „Zakole
Dolnej Wisły” po wcześniejszym umówieniu
terminu pod nr tel. 56 676 44 36.
Anna Pawlak

Budowa Otwartej Strefy
Aktywności w Cegielniku
Gmina Zławieś Wielka otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej na zadanie inwestycyjne w ramach programu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019.

Jego przedmiotem jest budowa Otwartej
Strefy Aktywności w miejscowości Cegielnik,
w centralnej części działki, położonej za budynkiem starej szkoły, nieopodal istniejącego
placu zabaw.
OSA zaprojektowana została w wariancie
podstawowym, który obejmuje siłownię plenerową oraz strefę relaksu.
Siłownia plenerowa składać się będzie z zestawu trwałych urządzeń sprawnościowych,
zapewniających zakres ćwiczeń rekreacyjnych
na różne partie ciała.
Siłownia składać się będzie z następujących urządzeń: - twister, - wioślarz, - biegacz,
- wyciąg górny, - surfer, - orbitrek. Strefę relaksu

stanowić będą: - stół do gry w szachy, - stół do
gry w chińczyka, - ławki 4 szt. Dodatkowo zaprojektowano: - tablica z regulaminem, - kosz
na śmieci, - stojak rowerowy. Odporne na warunki atmosferyczne i próby zniszczenia urządzenia otoczone będą strefą bezpieczeństwa z
nawierzchnią trawiastą.
Realizacja zadania sierpień – wrzesień br.
Finansowanie:
Całkowita wartość: 38 537,00 zł
Dofinansowanie: 19 200,00 zł
Środki własne: 19 337,00 zł
Monika Ryngwelska
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Warsztaty Edukacyjne w Ostoi Pszczół
i Owadów Zapylających
Fundacja „Leśna Droga” rozpoczęła cztery lata  temu   batalię o przetrwanie pszczół w pasiekach i owadów  
dziko żyjących. Działanie polega na kontynuacji spotkań warsztatowych propagujących wiedzę na temat ochrony
owadów zapylających i upowszechniania praktyk pszczelarskich.
się populacji pszczół na świecie może
niebawem okazać się jednym z palących problemów, mających wpływ na
całą gospodarkę.
Dzięki pszczołom mamy m.in.
pomidory, jabłka, maliny, śliwki, porzeczki, czosnek, tymianek, borówki.
Szczególnie istotną rolę w zapylaniu roślin mają pszczoły nieudomowione, takie, jak trzmiele, murarki,
pszczolinki czy obrostki. Zapylają
one z większą efektywnością niż
pszczoła miodna – przykładowo murarka jest bardzo często wykorzystywana przez sadowników w zapylaniu
jabłoni.
Istotne jest też to, że pszczoły
mają ogromne znaczenie w zapylaniu roślin uprawnych (np. koniczyn,
lucerny), które przeznaczane są na paszę zwierząt hodowlanych.
Albert Einstein powiedział:
„Pszczoła jest podstawą życia na Ziemi, a gdy nie ma pszczół nie ma też
pożywienia dla człowieka.”
Warsztaty prowadzone były przy
współpracy z Pracownikami Zakładu
Fizjologii Zwierząt UMK , bartników
współpracujących z fundacją i przedstawicieli Leśnictwa Gutowo.
W ramach cyklu spotkań zachęcamy do udziału w warsztatch, które
odbędą się jeszcze w okresie jesieni.
Zapraszamy do czynnego udziału.
O kolejnych terminach warsztatowych będziemy informacje przesyłać
drogą internetową i ogłoszeniową.
Maria Moulis
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W tym roku od kwietnia do lipca
odbyły się trzy spotkania dla dzieci
przedszkolnych, dzieci i młodzieży
szkół podstawowych oraz dla osób
dorosłych.
Przekazano w ciekawy sposób
rzetelną wiedzę na temat znaczenia
tych owadów dla gospodarki człowieka. Podczas warsztatów uczestnicy
zapoznali się z pszczołami i innymi owadami zapylającymi oraz ich
biologią, mieli możliwość poznania
żywej rodziny pszczelej, poznać konstrukcję ula, dowiedzieli się w jaki
sposób powstaje miód i inne produkty pszczele.
Zdobyli również umiejętności
praktyczne związane z budową ostoi
i hoteli dla owadów zapylających,
niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem narzędziowym, gatunkami
pszczół miodnych, sposobem obsadzania uli rodzinami pszczelimi,
opieką podstawową nad rodziną
pszczelą, technikami pozyskiwania
miodu i zasad jego przechowywania,
sposobami zabezpieczania uli w okresie jesienno-zimowym.
W części warsztatowej uczestnicy
zapoznali się z technikami bartniczymi, w tym techniką dziania barci,
umieszczania barci na drzewie i zasiedlania barci rodziną pszczelą
Pszczoły w Polsce wymierają
w niepokojącym tempie. Trudno sobie wyobrazić, jakie mogą być skutki
wyginięcia pszczół, od ich pracy (zapylania) zależy bowiem 3/4 produkcji
żywności jaką spożywa człowiek. Ich
praca ma również wpływ na istnienie ogromnej ilości gatunków roślin
i zwierząt, które żywią się nasionami
i owocami powstałymi właśnie dzięki
ich pracy.
Naturalne środowisko, w którym
pszczoły żyły od tysięcy lat, ulega
ogromnym zmianom wskutek działalności człowieka. Niestety zmiany
te są niekorzystne dla pszczół. Największe zagrożenie stanowią środki
ochrony roślin, ograniczony dostęp
do zróżnicowanego pokarmu, pasożyty i choroby.
Zagrożeń jest wiele, a jednym
z najważniejszych i zarazem najmniej
znanych jest brak stałego dostępu do
pokarmu. Przyczynami są uprawy
monokulturowe, coraz mniej kwiatów w na terenach wiejskich i ogrodach.
Stała dostępność zróżnicowanego
pokarmu jest kluczowa dla zdrowia
pszczół. Tak samo jak dla ludzi…
Dlaczego tak ważne jest pomaganie pszczołom?
Pszczoły mają udział (zapylając
rośliny) w 76 proc. światowej produkcji żywności. Jak wynika z opracowań
zrealizowanych na podstawie danych
Głównego Urzędu Statystycznego,
Na 100 gatunków roślin uprawnych
odpowiadających za 90 proc. żywności na świecie, aż 71 jest zapylanych
przez pszczoły. Kwestia zmniejszania
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Lato w Pędzewie
Od kilku już lat, w okresie wakacyjnym organizowane są w świetlicy wiejskiej w Pędzewie zajęcia świetlicowe
dla dzieci i młodzieży z terenu sołectw Gutowo i Pędzewo.
Podobnie i w roku bieżącym,
przy współudziale Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Złejwsi Wielkiej, sołectwa zorganizowały wspólne półkolonie.
W ich trakcie uczestnicy mieli
okazję do wykazania się w konkurencjach sportowych, zajęciach plastycznych, zajęciach edukacyjnych
w ramach wyjazdu do gospodarstwa
agroturystycznego w Gostkowie, zajęciach na basenie OSiR w Toruniu
i organizowanych przy współudziale
druhów z OSP Pędzewo konkurencjach pożarniczych.
Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem. Każdego roku liczba uczestników rośnie, a najlepszą rekomendacją i zachętą do ich kontynuowania
są pytania o organizację ich w roku
następnym.
Dzięki życzliwości sołtysów wsi
Gutowo i Pędzewo – pp. śp. Henryka
Borek, Jana Juraka i Jana Waltera i rad
sołeckich, zajęcia zostały sfinansowane w całości ze środków funduszy sołeckich.
Podziękowania składamy również p. Robertowi Swiontek-Brzezinskiemu – dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Złejwsi Wielkiej za współudział
i pomoc w organizacji półkolonii.
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GOKiS w Złejwsi Małej
ogłasza nabór do sekcji
kulturalnych i klubów
na 2019/2020 r.
SEKCJA PLASTYCZNA – poznanie różnorodnych technik plastycznych,
malarskich, rysunkowych i graficznych. Nauczanie wrażliwego widzenia,
przekształcaniai przedstawiania rzeczywistości.
SEKCJA WOKALNA - emisja głosu, dykcja, interpretacja piosenki, przygotowanie do występów estradowych (śpiew solo i zespołowy).
SEKCJA MUZYCZNA – nauka i doskonalenie gry na keyboardzie, pianinie, gitarze i akordeonie (zajęcia indywidualne).
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „MELODIA” - atrakcyjne perspektywy dla członków zespołu, możliwość występowania na scenie i podróżowania.
SEKCJA TAŃCA – CHEERLEADERKI (dzieci i młodzież od 10 lat) - zajęcia z podstaw tańca i rytmiki.
TANIEC DLA MŁODEJ PARY – pierwszy taniec młodej pary to już tradycja. Nauka pierwszego tańca umożliwi bezstresowo przebrnąć przez ten
jeden z najważniejszych w życiu i pozwoli oczarować gości.
TANIEC TOWARZYSKI – forma zajęć ruchowych dla dorosłych
TANIEC LUDOWY – (dzieci i młodzież)
KLUB MALUCHA (dzieci w wieku od 4 lat) - zajęcia ruchowo umuzykalniające, zabawy edukacyjne.
AEROBIC- (młodzież i dorośli)
ZUMBA - (młodzież i dorośli)
NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH – (angielski, niemiecki) dzieci i dorośli
TANIEC W KRĘGU – (tworzenie tanecznego kręgu) Nauka tańca ZORBA, HORA, KALAMATIANOS itp.
SEKCJA SZACHOWA - (dzieci i dorośli)
SEKCJA RĘKODZIAŁA ARTYSTYCZNEGO – zajęcia przeznaczone
dla osób dorosłych, głównie seniorów.
ZAJĘCIA SPORTOWE – odbywają się na boisku Orlik (turnieje, konkursy, zawody, biegi mecze)
Zapisy przyjmuje i informacji udziela pracownik Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Złejwsi Małej pod nr tel. 783 480 569.

Janusz Fifielski

Mała Infrastruktura
Sportowa w Starym Toruniu
29 lipca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowski w Toruniu Jan Surdyka Wójt Gminy Zławieś Wielka podpisał umowę z Zarządem województwa kujawsko-pomorskiego dotyczącą rozbudowy infrastruktury sportowo - rekreacyjnej
w miejscowości Stary Toruń.
W ramach programu "Kujawsko - Pomorska infrastruktura sportowa" Gmina Zławieś Wielka uzyskała dofinansowanie w kwocie 9460 zł na budowę zestawu urządzeń street workout.
Street workout zbliżone jest do kalisteniki, czyli ćwiczeń fizycznych z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. Zestaw uzupełni plac rekreacyjny znajdujący sie nieopodal ulicy Szerokiej. Koszt całkowity realizacji zadania to 20 460 zł.
Paulina Zakierska

ODKRYJ Z NAMI SWOJE TALENTY I ROZWIJAJ SWOJE PASJE!

Nowy sezon
w Domu Kultury w Górsku
Serdecznie zapraszamy do zapisów i udziału w zajęciach w Domu
Kultury w Górsku w nowym sezonie 2019/2020.
W nowym roku dzieci zapraszamy na zajęcia plastyczne, teatralne,
tańca towarzyskiego, język angielski i rytmikę.
Dla dorosłych uruchamiamy zajęcia plastyczne, zajęcia rękodzieła
artystycznego /użytkowego, aerobik, nordic walking. Seniorów zapraszamy na zajęcia w Klubie Seniora - rozpoczęcie spotkań 25.09.2019 r.,
o godz. 18.00 i Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W Domu Kultury odbywać się będą także zajęcia zumby i jogi.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Zapisy pod nr telefonu:
56 610 21 28

Nocny Turniej Tenisa Ziemnego 2019
Na Boisku Orliku w Złejwsi Małej w nocy z 13 na 14 lipca 2019 po raz
kolejny odbył się nocny turniej tenisa
ziemnego w grze podwójnej o puchar
Dyrektor GOKiS.
W turnieju wystartowało 10 par.
Po kilkugodzinnej rywalizacji najlepszy okazał się duet Maciej Janczarski
i Damian Iwanicki, drugie miejsce
zajęli Janusz Lemke i Zygmunt Piotrowski, a na trzecim miejscu uplasowali się Radosław Winiecki i Tomasz
Tomkiewicz.
Najlepsze trzy pary otrzymały
puchary ufundowane przez Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej.
Gratuluję zwycięzcom. Wszystkim pozostałym parom dziękuję za
podjęcie walki oraz zachowanie sportowego ducha Fair-Play do samego
końca.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za dobrą zabawę, nieschodzące
uśmiechy z twarzy mimo bardzo dużego wysiłku.
Zapraszam za rok, mam nadzieję,
że w liczniejszym gronie!
Maria Karpińska
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Zarośle Cieńkie

Zławieś Wielka

Toporzysko

Stary Toruń

Siemoń

Rzęczkowo
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Centrum Edukacji Młodzieży
W minionym okresie Centrum Edukacji Młodzieży było odwiedzane przez zorganizowane wycieczki m.in.
kuracjuszy z Ciechocinka, Torunia, Mławy, Białegostoku, Czerwonki Liwskiej, Bydgoszczy, Łążyna, Nysy, Piaseczna, Kalisza, Gniewu, Sieprawia, Nowego Duminowa, Leżajska, Jaziewa, Zręcina i Opola.
Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas: O. Generał Dariusz Wilk, Ekonom
Generalny ks. Jerzy Sosiński oraz Reżyser
Piotr Zarębski wraz z aktorami filmu pt.
„Więźniarki”.
Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy w Centrum wiele się wydarzyło:
26 maja w sali kinowo-teatralnej odbyło się spotkanie przedpielgrzymkowe,
dla osób które w tym roku będą uczestniczyć w Międzynarodowym Programie
Edukacyjnym dla młodzieży śladami św.
Jana Pawła II „NIEPODLEGŁA”.
Ks. Paweł Nowogórski uczestniczył
w uroczystości nadania sztandaru Szkole
Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Górsku, które miało miejsce 28 maja.
Następnie tego dnia w sali kinowo-teatralnej odbył się Koncert z okazji Dnia
Matki zorganizowany przez Publiczną
Szkołę Muzyczną I stopnia w Górsku.

W dniach 8 – 16 czerwca odbywał się
Międzynarodowy Program Edukacyjny
dla młodzieży śladami św. Jana Pawła II
„NIEPODLEGŁA”.
Pierwszy dzień pielgrzymki uczestnicy rozpoczęli od Mszy świętej w Sanktuarium Gwiazdy Nowej Ewangelizacji
i św. Jana Pawła II w Toruniu. Msza ta
była transmitowana przez Radio Maryja.
Następnie przejechali przez Polskę do
Czech gdzie przy granicy z Austrią zakwaterowali się w hotelu.

Kolejny dzień uczestnicy rozpoczęli
od śniadania następnie wyruszyli w drogę do Wiednia na Wzgórze Kahlenberg,
skąd król Jan III Sobieski dowodził bitwą
z Turkami 12 IX 1683 roku. Wizyta w Kościele św. Józefa i zwiedzanie kaplicy
w której przechowywane są pamiątki po
odsieczy. Kolejnym punktem tego dnia
była podróż przez Alpy austriackie i włoskie. Wieczorem grupa dotarła do Włoch
gdzie zakwaterowali się w hotelu.
Trzeci dzień Pielgrzymki został rozpoczęty śniadaniem następnie uczestnicy zwiedzili Nepi, a następnie udali się
do Castel Sant’Elia (Vt) – gdzie zwiedzili
Sanktuarium Santissima Maria ad Rupes, Grotę z z cudownym obrazem, Schody wykute w skale, Pustelnie, Bazylikę św.
Józefa, Kościół św. Michała Archanioła,
cmentarz piętrowy, Bazylikę Sant’Elia
z podziemiami i fundamentami z IV wieku przed Chrystusem, ogrody, Via dei
Santi, panoramę Nepi i Castel Sant’Elia.
Po całym dniu zwiedzania wybrali się
w podróż w kierunku Rzymu, w pobliżu którego mieli nocleg, zjedli kolację
i zniecierpliwieni czekali na zwiedzanie
Rzymu.
Kolejne dwa dni pielgrzymki były
przeznaczone na zwiedzanie Rzymu.
Uczestnicy przejechali metrem do stacji San Giovanni In Laterano następnie
zwiedzali Rzym: Święte Schody – przywiezione z Jerozolimy przez Św. Helenę,
pozostałości architektury z czasów cesarstwa rzymskiego i renesansowo – barokowa Bazylika Św. Jana na Lateranie
– pierwsza siedziba papieska oraz znajdujące się obok Baptysterium. Koloseum,
Łuk Konstantyna, Forum Romanum,
Forum Trajana; zabudowa Kapitolu –
dzieło Michała Anioła, schodząc z Kapitolu można wejść po 124 schodach

Zespół „Harmonia” w Łabiszynie
Działający od kilku lat przy Domu Kultury w Górsku, kultywujący tradycję
ludową zespół „Harmonia” w sobotę 20 lipca 2019 r., miał przyjemność  wystąpić
na VII Pałuckim Festynie Ludowym.
Zespół otrzymał zaproszenie od Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna
Sprawa. W trakcie koncertu, który odbył
się na Stadionie Miejskim w Łabiszynie
zespół zaprezentował się dwukrotnie.
Podczas festynu odbyły się liczne
konkursy dla publiczności m.in. bieg
z jajkiem na łyżce na czas czy wieszanie
prania na czas.
Uczestnicy mogli wygrać liczne nagrody i gadżety ufundowane przez LGD.
Wręczono też nagrody dla uczestników
konkursu radiowego prowadzonego na
antenie Radio Żnin FM, w którym nagrodami były bilety wstępu do: Muzeum
Archeologicznego oraz Interaktywnego
Muzeum Rybactwa w Biskupinie, Mia-

steczka Silverado City w Bożejewiczkach,
a także bilety wstępu do Pałacu w Lubostroniu.
Przeprowadzono konkurs na produkt lokalny, w którym komisja miała
trudne zadanie ocenienia licznych zgłoszeń. W przerwach między konkursami
Harmonia miała możliwość zaprezentowania swoich umiejętności. Zespół
wystąpił z repertuarem pieśni ludowych
z całego kraju, a także pieśniami kresowymi i pieśniami z Orawy, otrzymując rzęsiste brawa od zgromadzonej publiczności.
Po raz kolejny Harmonia godnie reprezentowała naszą gminę.
Renata Dobrowolska

do kościoła Santa Maria in Aracoeli,
w którym się znajduje “Santa Bambino” cudowna figurka dzieciątka Jezus, to właśnie do “Santa Bambino” włoskie dzieci
piszą listy tak jak u nas do św. Mikołaja.
Zejście na Plac Wenecki z renesansowymi pałacami i słynnym Ołtarzem
Ojczyzny. Panteon – antyczna świątynia
z I w n.e. z grobem Rafaela Santi, Piazza
Navona, gdzie znajdują się dwie fontanny – Fontanna Czterech Rzek i Fontanna Neptuna. Przejście pod Fontannę di
Trevi – wspaniałe dzieło baroku, najpiękniejsza ze „stu” fontann rzymskich. Plac
Hiszpański i Hiszpańskie Schody – miejsce spotkań młodzieży rzymskiej, na górze kościół Św. Trójcy.

Nawiedzenie słynnej Bazyliki św.
Pawła za Murami, w której znajdują się
medaliony z wizerunkami wszystkich
papieży począwszy od św. Piotra oraz
inne atrakcyjne miejsca. Przebywali
także na Watykanie. Bazylika Św. Piotra
– perła renesansu włoskiego, siedziba
papieska od XIV w. Nawiedzenie grobu
Papieża Jana Pawła II oraz zwiedzanie
Bazyliki Św. Piotra - siedziby papieskiej
od XIV w., Placu Św. Piotra, otoczonego
kolumnadą Berniniego. Przejście wzdłuż
muru watykańskiego do Zamku Anioła
(wewnątrz muru znajduje się przejście
łączące Watykan z zamkiem – 1 raz Ojciec Św. Juliusz II uciekał tędy do zamku
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przed Hiszpanami). Po obejrzeniu zamku z zewnątrz przejście na most Anioła
zaprojektowany przez Michała Anioła.
Audiencja generalna z Ojcem Świętym
Franciszkiem. Powrót do hotelu, kolacja
i nocleg.
Szósty dzień rozpoczęli od śniadania następie udali się do Monte Cassino
na którego szczycie znajduje się opactwo benedyktyńskie, także nawiedzili
cmentarz z grobami żołnierzy polskich.
Następnie przejechali do Monte Sant’Angelo gdzie nawiedzili Sanktuarium
Św. Michała Archanioła.
Najsłynniejsze na świecie Sanktuarium św. Michała Archanioła i Grota
w naturalnej skale z objawień z roku 490
w Siponto Biskupowi Lorenzo Maiorano. Zakwaterowali się w domu pielgrzyma Casa di Pellegrini.
Ten dzień uczestnicy spędzili w San
Giovanni Rotondo, gdzie Ojciec Pio
spędził większą część swojego życia, tam
zmarł i jest pochowany. Nawiedzenie
kościołów, Nowej Bazyliki, w których
przechowuje się pamiątki po Ojcu Pio.
Pobyt w kaplicy grobowej. Kolejny punkt
podróży to Loreto, miasto które podczas
II wojny światowej zostało wyzwolone
przez żołnierzy polskich, którzy m. in.
uratowali przed zniszczeniem miejscowe
sanktuarium.
Zdobycie Loreto, a później także Ankony, to część Kampanii Adriatyckiej,
w której żołnierze II Korpusu Polskiego
działali samodzielnie. Następnie zobaczyli późnorenesansową Bazylikę Matki
Bożej Loretańskiej, kaplice narodowe,
w tym kaplica polska. Kaplica Najświętszego Serca z przedstawieniem Bitwy
Warszawskiej autorstwa Arturo Gattiego. Uczestnicy udali się na cmentarz wojskowy żołnierzy polskich, którzy zginęli
w bitwie o Anconę w 1944 r. Następnie
udali się do hotelu.
Uczestnicy pielgrzymki rozpoczęli
długą podróż powrotną do kraju przez
Alpy włoskie, austriackie oraz Czechy.
Nocą przejechali do Polski.
11 czerwca w sali kinowo-teatralnej
odbyły się dwie Audycje muzyczne dla
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Szkół Powszechnych z Gminy Zławieś
Wielka zorganizowane przez Publiczną
Szkolę Muzyczną I Stopnia w Górsku.
Na klatce schodowej powstał obraz ścienny przedstawiający Panoramę Torunia.
Następnie obok powstał obraz ścienny
przedstawiający Anioła Miłości.
Kolejnym wydarzeniem był III Zlot
Motocyklistów w Sanktuarium NMP
Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św.
Jana Pawła II w Toruniu pt. „Iskra dla
Europy”. 20 lipca zlot rozpoczął się od
zwiedzania Sanktuarium Najświętszej
Maryi Panny i Świętego Jana Pawła II
w Toruniu.

Następnie odbyła się Msza św. W intencji śp. Wiktora Węgrzyna Komandora
Międzynarodowych Rajdów Katyńskich
w 80 rocznicę jego urodzin i wszystkich
motocyklistów, po Mszy motocykle zostały poświęcone. Kolejnym punktem
programu był przejazd do Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku i zwiedzanie Muzeum
Multimedialnego, Regionalnego oraz
całego obiektu Centrum.
Na zakończenie uczestnicy zatrzymali się na parkingu obok szosy, zapalili
znicze i odmówili modlitwę przy pomniku w miejscu uprowadzenia bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
W dniach 24 – 26 lipca Muzeum
Multimedialne, Regionalne i cały obiekt
Centrum zwiedziła młodzież z Fundacji
„Dzieła Nowego Tysiąclecia”, łącznie
przybyło do nas około 1000 osób.
O wszystkich zbliżających się wydarzeniach informujemy na bieżąco na naszej stronie na facebooku lub na stronie
internetowej www.gorsk.org.pl
Karolina Żbikowska

Półkolonie z Domem Kultury
i Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości”
Jak co roku lipiec był bardzo pracowitym miesiącem dla Domu Kultury w Górsku. Po raz kolejny przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości” zorganizowano półkolonie dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
W czterech zorganizowanych
turnusach - trzech w Domu Kultury
w Górsku i Szkole Podstawowej w Łążynie - wzięła udział prawie setka dzieci
w wieku od 7 do 11 lat.
Półkolonie zostały przeprowadzone dzięki dofinansowaniu uzyskanemu
ze Starostwa Powiatowego w Toruniu
i Urządu Gminy w Złejwsi Wielkiej
z tzw. „funduszu alkoholowego”.
W trakcie półkolonii dzieci wzięły
udział w warsztatach w Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie i w parku Olenderskim, zajęciach na placu
zabaw „Magiczna Tęcza” w Papowie
Toruńskim, gdzie jedną z wielu atrakcji
była dająca orzeźwienie kąpiel w basenach.
W Ogrodzie Fauny w Myślęcinku
brały udział w grach terenowych „Zoo
detektyw” i „Zoo archeolog”, poznając
przebywające w nim egzotyczne zwierzęta.
Dowiedziały się jak wygląda życie
pszczelej rodziny podczas prezentacji
państwa Gizeli i Eugeniusza Czyż posiadających pasiekę na terenie gminy

Łubianka. Dzieci odwiedziły Cinema
City i Mac Donalda.
W trakcie półkolonii było dużo dobrej zabawy, a roześmiane buzie dzieci
są dla nas najlepsza zapłatą.
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować Panu Markowi Olszewskiemu Staroście Toruńskiemu, Panu Janowi Surdyce Wójtowi Gminy Zławieś
Wielka, Panu Leopoldowi Cybulskiemu
właścicielowi restauracji „Leśniczanka”,
Państwu Gizeli i Eugeniuszowi Czyż,
Państwu Grażynie i Leszkowi Dudzic,
za pomoc przy organizacji półkolonii.
Renata Dobrowolska
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Zespół śpiewaczy „Melodia” na
ziemi warmińsko – mazurskiej
Kultura ludowa i folklor towarzyszą nam ostatnio dość często. 6 lipca 2019 roku zespół śpiewaczy „Melodia”
wystąpił gościnnie na Warmii i Mazurach.
Zaproszenie przyjęliśmy od sołtysa wsi Kurki, Nadleśnictwa Nidzica
i Leśnictwa Kurki. Zespół zaprezentował utwory ludowe z różnych regionów naszego kraju.
W drodze do miejscowości Kurki
zatrzymaliśmy się w Olsztynku i tam
czekała na nas niespodzianka. Organizatorzy zasponsorowali wstęp do
Muzeum Budownictwa Ludowego –
Parku Etnograficznego.
Zespół mógł podziwiać zabudowania wiejskie z Warmii, Mazur
i innych terenów. Pan przewodnik
pokazał między innymi szkołę wiejską, karczmę, wozownię, kościół,
młyn wodny, dzwonnicę, ziemianki,
wiatraki i zagrodę mazurską.
Opowiadał też o zwierzętach
gospodarskich, które ożywiają skansen. Muzeum ma swój zwierzyniec:
drób, konie, kozy. Można tu zobaczyć też, jak pracują przedstawiciele
ginących zawodów: kowal, tkaczka,
powroźnik, garncarz i inni. Obecnie
skansen w Olsztynku zajmuje około
100 ha, znajduje się tu 68 obiektów architektonicznych (13 przeniesionych
z Królewca) oraz ekspozycje rzadkich

gatunków zwierząt gospodarskich
polskiego pochodzenia.
Ponadto mieliśmy możliwość
zwiedzenia wielu ciekawych miejsc
tej okolicy. Wycieczka do Muzeum
Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku była nie
tylko ciekawą i pouczającą propozycją urozmaicenia wyjazdu na Mazury, ale także okazją do spaceru i odpoczynku w tym urokliwym miejscu.
Skansen w Olsztynku po prostu nas
zachwycił.
Nasza podróż w czasie okazała
się bardzo udana. Sobotnie przedpołudnie spędziliśmy bowiem podglądając życie tradycyjnej wsi z XIX
i początków XX wieku. Spacerując
pomiędzy budynkami, pośród zapachu rosnących w ogródkach ziół
i zaglądając do wnętrza zabudowań,
przypomniało nam się, jak wiele
z eksponowanych przedmiotów pamiętamy z dzieciństwa. Używali ich
jeszcze nasi rodzice i dziadkowie.
W roku 2009 Muzeum otrzymało
honorową nagrodę im. Oskara Kolberga, za dorobek w popularyzacji
kultury ludowej i folkloru. W godzi-

nach wieczornych wystąpiliśmy z 45
minutowym programem ludowym,
prezentując przyśpiewki i piosenki
z Kujaw oraz z różnych regionów
Polski. Podczas jednodniowej wizyty
promowaliśmy naszą kulturę, tradycję oraz historię.
Wyjazd był świetnym sposobem
na integrację - to jedna z najpopularniejszych form budowania zespołu.
Bardzo dziękujemy za wspaniałe
przyjęcie, smaczne jedzenie i rodzinną atmosferę.
Dziękujemy również za piękny
prezent w postaci zwiedzania skansenu. Jesteśmy zauroczeni gościnnością, życzliwością i pięknem okolicy.
Dziękujemy za niezwykłą uprzejmość
oraz zaangażowanie w organizację
naszego pobytu na Warmii i Mazurach. Z tej pięknej krainy zabraliśmy
miłe wspomnienia, a organizatorom
zostawiliśmy naszą radość i wdzięczność za wspólnie spędzony czas.
W nocy wróciliśmy do domu, naładowani pozytywną energią ziemi
warmińsko – mazurskiej.

9

„MELODIA” w Czernikowie
Dnia 8 czerwca 2019 roku do Czernikowa zjechały się zespoły śpiewacze na Przegląd Zespołów Ludowych. Organizatorem Przeglądu było Koło
Gospodyń Wiejskich i zespół śpiewaczy „Jutrzenka” z Czernikowa.

Zespoły występujące były różnorodne – zarówno pod względem
liczebności, jak tematyki wykonywanych utworów. Na scenie królowała
muzyka ludowa, rozrywkowa i biesiadna.
W uroczystości wziął udział Pan
Jan Surdyka – Wójt Gminy Zławieś
Wielka. Przegląd cieszył się dużym
zainteresowaniem publiczności, która bawiła się znakomicie. Podczas
występów publiczność włączała się
śpiewem i klaskaniem, tworząc wyjątkową, ciepłą atmosferę.
Spotkanie daje możliwości promowania twórczości artystycznej
zespołów, pozwala na integrację oraz
rozwijanie współpracy między nimi.
Uczestnicy otrzymali podziękowanie oraz kosz słodkości. To piękne

wydarzenie zakończyło się zabawą
taneczną.
Wspólne śpiewanie, wspólnie spędzony czas, to dla nas piękne chwile,
a możliwość śpiewania dla innych
daje nam ogromną satysfakcję, ponieważ kontakt z publicznością jest
bardzo ważnym elementem występu.
Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie i miłe, rodzinne przyjęcie. Impreza była okazją do
wspólnej zabawy, wymiany doświadczeń i zawarcia nowych przyjaźni.
Pragnę zauważyć, iż zespół
śpiewaczy „Melodia” pokazując się
coraz częściej przy różnych okolicznościach, staje się piękną wizytówką
Gminy Zławieś Wielka.
Maria Karpińska

Maria Karpińska

LGD „Zakole Dolnej Wisły”
Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” gościła zagranicznych partnerów w ramach projektu współpracy "Inteligentne Specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa”.
7 sierpnia 2019 r. na terenie LGD
Zakole gościły delegacje trzech zagranicznych lokalnych grup dziłania
"Gorski Kotar" – z Chorwacji, "Gaujas Partneriba" oraz "Jurkante" – z Łotwy.
Podczas programu wizyty partnerzy odwiedzili jedne z najciekawszych
miejsc związanych z promocją dziedzictwa kulturowego i produktów
lokalnych obszaru Zakola. Chorwaci
i Łotysze mieli okazję doświadczyć
i posmakować uroków Zakola oraz
zasięgnąć wiedzy w zakresie nowoczesnych metod promocji dziedzictwa lokalnego w takich miejscach jak:
pracownia ceramiki Państwa Majewskich w Skłudzewie, na Magicznych
Stoku w Unisławiu, w izbie chlebowej
Państwa Tomaszewskich w Dąbrowie
Chełmińskiej oraz w Agroturystyce
Gzinianka Państwa Tomkiewicz.
9 sierpnia 2019 r. w Pałacu
w Ostromecku odbyła się konferencja
"Inteligentne Specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa”, w której
wzięli udział członkowie LGD „Zakole Dolnej Wisły”, osoby działające
w obszarze promocji dziedzictwa lokalnego, wytwórcy produktów lokalnych, przedsiębiorcy oraz delegacje
partnerów projektu z LGD: "Vistula-Terra Culmensis", "Gorski Kotar",
"Gaujas Partneriba" oraz "Jurkante".
Podczas konferencji prezentowane
były dobre praktyki w zakresie inteligentnych specjalizacji w dziedzinie

m.in. promocji produktów lokalnych
oraz innych elementów lokalnego
dziedzictwa.
10 sierpnia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełp odbyły się
międzynarodowe warsztaty „Kodeks
dobrych praktyk”, podczas których
reprezentanci wszystkich partnerów
projektu pracowali nad stworzeniem
bazy rozwiązań oraz nowoczesnych
metod promocji dziedzictwa, w tym
produktów lokalnych.
Warsztaty poprowadziła dr Anna
Jęczmyk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, która na podstawie zebranych od uczestników danych opracuje publikację stanowiącą
pokłosie projektu współpracy tzw.

„Kodeks dobrych praktyk”.
Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie
współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20142020.
Anna Pawlak

Jubileuszowa wizyta
w Gminie Wielka Nieszawka
27 lipca 2019 roku delegacja zespołu śpiewaczego ”Melodia” gościła na spotkaniu z okazji 35 - lecia Jubileuszu zespołu „Wspomnienie”
w gminie Wielka Nieszawka.
O godzinie 15.00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury rozpoczęły się uroczystości.
W spotkaniu uczestniczyły władze
gminy na czele z Panem Krzysztofem Czarneckim Wójtem Gminy.
Podczas spotkania przedstawiono największe osiągnięcia zespołu
„Wspomnienie” oraz wyświetlono
prezentację – historię Zespołu. Jubilatom składano życzenia, gratulacje, wręczano okolicznościowe upominki oraz statuetki. Śpiewy, tańce,
podziękowania, piękne bukiety
kwiatów i życzenia towarzyszyły oficjalnym obchodom 35-lecia zespołu
„Wspomnienie” z Małej Nieszawki.
Zaprzyjaźnione zespoły, które zaproszono na tę uroczystość,
uświetniły ją wspólnym śpiewem.
Było bardzo dużo wzruszeń i wspomnień. Był też czas na okolicznościowe wystąpienia, życzenia

i wspomnienia ze strony zaproszonych gości.
Uczestnicy spotkania zostali
ugoszczeni poczęstunkiem, który
został uświetniony ludowym śpiewem Zespołów. Jak przystało na tak
wyjątkową uroczystość nie zabrakło
jubileuszowego tortu.
Z okazji Jubileuszu, wszystkim
uczestnikom Zespołu Śpiewaczego
„Wspomnienie", życzyliśmy dużo
zdrowia, wszelkiej pomyślności,
dużo sukcesów oraz dalszej wspaniałej aktywności twórczej, aby
kolejne lata były równie owocne,
z wyrazami uznania dla dorobku
artystycznego kultywującego tradycje naszego regionu.
Tego typu spotkania integrują
społeczeństwo, a przede wszystkim
propagują tradycje i kulturę.
Maria Karpińska

Kultura / Aktualności

10 sierpień – wrzesień 2019

C M

Głos Gminny

Y

K

Kalendarz Imprez
Sierpień - Wrzesień 2019
31.08.2019

Dożynki Gminne

Zławieś Mała

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, Dom Kultury w Górsku,
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej

07.09.2019

Święto ziemniaka w Toporzysku

Świetlico remiza w Toporzysku

Sołectwo Toporzysko, KGW Toporzysko

07.09.2019

Europejskie Dni Dziedzictwa, V Przegląd Zespołów
Ludowych, wystawy

Centrum Edukacji Młodzieży
w Górsku

Dom Kultury w Górsku, Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku

13.10.2019

Zawody Spinningowe o Puchar Wójta Gminy Zławieś

Wielka Wisła + wody zalewowe

Koło Wędkarskie nr 67

20.10.2019

Zawody Spinningowe o Puchar Prezesa

Koła Wisła + wody zalewowe

Koło Wędkarskie nr 67

Wrzesień 2019

Rozpoczęcie działalności w sekcjach działających przy DK
w Górsku /nowy rok szkolny/

Wrzesień 2019

Turniej piłki nożnej w kategorii OPEN - Orlik

Dom Kultury w Górsku,
Boisko Orlik w Złejwsi Małej

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej

Kolejna nagroda dla „Harmonii”
Do Ciechocinka na zaproszenie Miejskiego Centrum Kultury zjechało 40 zespołów folklorystycznych, obrzędowych i śpiewaczych z Kujaw i Pomorza.
manowskich, w niedzielę zaś wystąpił zespół ludowy
Czeremszyna z Ukrainy.
Przez dwa dni park Zdrojowy w Ciechocinku
rozbrzmiewał muzyką i śpiewem rodem z Kujaw
i Ziemi Dobrzyńskiej. Zespoły oceniało profesjonalne jury. Jednym z uczestniczących zespołów, był
zespół „Harmonia” działający przy Domu Kultury
w Górsku.
Zespół doceniony został na tym Festiwalu już
w roku ubiegłym, otrzymując nagrodę specjalną.
W tym roku, przyznano nagrody w kilku kategoriach, pierwszą nagrodę ufundowaną przez burmi-

strza Ciechocinka otrzymała właśnie „Harmonia”.
Zespół staje się piękną wizytówką gminy
Zławieś Wielka dając koncerty i biorąc udział
w licznych konkursach.
Przypomnieć należy, że nie dawno na
Zamku w Golubiu, zespół otrzymał Puchar
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a na Kujawskich Spotkaniach z Folklorem otrzymał wyróżnienie.
Renata Dobrowolska

Dzieje się w Toporzysku

Harmonogram zebrań
wiejskich 2019

29 czerwca 2019 r. Sołectwo Toporzysko rozpoczęło wakacje "Świętem Sołectwa". Licznie
przybyli mieszkańcy wzięli udział w przygotowanych konkursach, nie tylko dla najmłodszych
uczestników.

Dla gości przygotowany został pyszny poczęstunek, a na pamiątkę można było zrobić
sobie kolorowe zdjęcie w fotobudce.
Kolejna impreza, tym razem zorganizowana wspólnie z Sołectwem Czarnowo, to
"Święto Seniora ". Było karaoke, tańce oraz
śpiewy pod przewodnictwem Kujawsko - Pomorskiego Stowarzyszenia "Razem Możemy
Więcej".
Sołtysi Czarnowa i Toporzyska w imieniu mieszkańców, podziękowali Seniorom za
trud i wychowanie życząc "STO LAT".
W sierpniu tradycyjnie naszymi gośćmi byli
pielgrzymi zmierzający na Jasną Górą. 2 sierp-

nia na poczęstunek i nocleg zaprosiliśmy grupę
z Bytowa i Chojnic, która jak co roku w podziękowaniu za gościnę zaniesie modlitwy.
Mimo, iż wakacje dobiegają końca, nasze
działania nie zwalniają tempa. Juz 7 września
zapraszamy na festyn "Święto ziemniaka",
podczas którego pożegnamy te wspaniałe letnie miesiące.
Składam podziękowania wszystkim darczyńcom, sponsorom oraz koleżankom i koledze z KGW Toporzysko za pomoc i wsparcie
w bieżącej działalności na rzecz naszej małej
społeczności.
Iwona Owieśna

Lp.

Sołectwo

Data zebrania

Godzina
zebrania

Miejsce zebrania

1.

Cegielnik

19 sierpnia

17:00

Świetlica w Czarnym Błocie

2.

Zławieś Wielka

20 sierpnia

17:00

Świetlica Integracyjna

3.

Zławieś Mała

20 sierpnia

19:00

Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu

4.

Stary Toruń

22 sierpnia

17:00

Świetlica w Starym Toruniu

5.

Górsk

22 sierpnia

19:00

Dom Kultury w Górsku

6.

Skłudzewo

23 sierpnia

17:00

Świetlica w Skłudzewie

7.

Cichoradz

23 sierpnia

19:00

Świetlica w Cichoradzu

8.

Rzęczkowo

25 sierpnia

18:00

Świetlica w Rzęczkowie

9.

Zarośle Cienkie 27 sierpnia

17:00

Świetlica w Zaroślu Cienkim

10.

Gutowo

29 sierpnia

17:00

Świetlica w Gutowie

11.

Pędzewo

3 września

19:00

Świetlica w Pędzewie

12.

Rozgarty

4 września

17:00

Świetlica w Rozgartach

13.

Przysiek

4 września

19:00

Szkoła Podstawowa w Przysieku

14.

Toporzysko

5 września

19:00

Świetlica w Toporzysku

15.

Siemoń

8 września

12:15

Świetlica w Siemoniu

16.

Czarnowo

9 wrześni

19:00

Szkoła Podstawowa
w Czarnowie

17.

Czarne Błoto

17 września

18:30

Świetlica w Czarnym Błocie

18.

Łążyn

22 września

11:15

Świetlica w Łążynie
EXP32kB

Artyści ludowi z regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej wystąpili podczas 48. edycji Spotkań
z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Przesłuchania odbywały się w dwa dni 22 i 23 czerwca
2019 r.
Celem spotkań jest rozbudzenie zainteresowania tradycją i kulturą ludową. Mają one służyć
upowszechnianiu folkloru Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
Każdego dnia festiwalowe zmagania kończyły koncerty gości. W sobotę wystąpili Lachersi,
z tradycyjnymi melodiami Lachów Sądeckich, Li-
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„50 lat minęło …..”
Nie sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać. Nie sztuką się pobrać - sztuką się dobrać
i zgrać. Traktować małżeństwo nie jak jednorazową zmianę stanu cywilnego, ale jak dar,
który ofiaruje sobie mąż i żona szczęśliwi, że mogą sobie zaufać, że mogą się wspierać i uzupełniać.
Każdego dnia na nowo podejmując decyzję, że chcą być ze sobą - na dobre i na złe,
w zdrowiu i chorobie, w dobrej i złej doli. Jeśli
zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie
i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki.
Osoby, które przeżyły w jednym związku
50 lat, nagradzane są w naszym kraju specjalnym medalem przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Na żaden medal nie pracuje się tak długo
– przeszło 18250 nocy i dni. I tylko najważniejsza osoba w gminie ma prawo wręczyć go
Jubilatom w imieniu Prezydenta RP.
Dnia 28 czerwca 2019 roku Medalami za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni
zostali Państwo:
1. Felicja i Zdzisław Pokornieccy z Przysieka
2. Alicja i Zdzisław Popławscy ze Starego Torunia
3. Sabina i Józef Dynasowie z Łążyna
Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP
dokonał Jan Surdyka Wójt Gminy Zławieś
Wielka w obecności przybyłych gości. Jubilaci otrzymali legitymacje oraz listy gratulacyjne. Były również kwiaty i pamiątkowe
upominki.
Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci oraz
przybyli goście zaproszeni zostali na wspólny
poczęstunek. Nie zabrakło toastu oraz tortu
okolicznościowego.
Spotkanie z Jubilatami było okazją, aby
zatrzymać się na chwilę i spojrzeć wstecz na
to, co osiągnięte w ciągu trwania małżeństwa.
Czas zarezerwowany na wspomnienia:
Państwo Sabina i Józef Dynasowie poznali się w lipcu 1968 roku w Grębocinie. Była to
miłość od pierwszego wejrzenia. W październiku tego samego roku pobrali się. Po ślubie
przeprowadzili się do Łążyna. Prowadzili
wspólne gospodarstwo rolne, a Pan Józef pracował jeszcze zawodowo. Pani Sabina zajmowała się dziećmi i domem. Obecnie przebywają na zasłużonych emeryturach. Jubilaci
wychowali 11 dzieci. Dzieci obdarowały ich
28 wnukami. Mają także jedną prawnuczkę.
Złote Gody świętowali również państwo
Alicja i Zdzisław Popławscy. Para poznała
się na zabawie sylwestrowej w Czarnowie. Po
roku znajomości wzięli ślub. Swoje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński złożyli
w listopadzie 1968 roku przed kierownikiem
urzędu stanu cywilnego w Górsku. Pan Zdzisław wspomina, że pogoda w tym dniu nie
napawała optymizmem. Padał deszcz i z uwagi na brak utwardzonych dróg i wszechobecne
błoto ciężko było wyjechać ze Starego Torunia. Przyjęcie weselne odbywało się zgodnie
z ówczesną tradycją w domu panny młodej.
Były syto zastawione stoły, a orkiestra grała
do samego rana. Potem przyszło twarde życie - praca na gospodarstwie i wychowywanie
dzieci. Wychowali trójkę dzieci. Jeden z synów
obecnie zajmuje się gospodarstwem, a jubilaci
pomagają w opiece nad wnukami, z których
są bardzo dumni.

Mają cztery wspaniałe wnuczki oraz dwóch
wnuków. Najstarszy wnuk lubi spędzać czas
z babcią w kuchni, a 21 letnia wnuczka Ola ma
najwięcej tematów do rozmów z dziadkiem,
ponieważ tak jak on pasjonuje się żużlem. Rodzina szanuje się i wspiera. “Nie ma złości, nie
ma gniewów” - mówią małżonkowie. “ Jest
dobrze i aby gorzej nie było”.
Najdłuższym małżeńskim stażem pochwalić się mogą Państwo Felicja i Zdzisław Pokornieccy. W tym roku obchodzą bowiem już 53
rocznicę ślubu. Poznali się w 1965 r. w Toruniu
na dancingu. Przysięgę małżeńską: „ ..i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe” złożyli dnia 1 października 1966 r. u urzędzie stanu
cywilnego w Toruniu. Uroczystość miała charakter bardzo urzędowy i poważny - wspomina Pani Felicja. Po ślubie mieszkali w Toruniu
i tam koncentrowali swoją aktywność pracując
zawodowo i społecznie. Po latach pracy w zakładach odzieżowych Torpo, Pani Felicja podjęła pracę w Ośrodku Doradztwa Rolniczego
w Przysieku. I tutaj znalazła swoje miejsce na
ziemi. Jubilaci wybudowali dom i zdecydowali
o przeprowadzce. Na terenie gminy mieszkają
od 20 lat i są bardzo zadowoleni. Para doczekała się jednego syna oraz dwóch wnuczek.
Starają się wspomagać ich wychowanie
i dbać, by pięknie się rozwijały. Wnuki są największym szczęściem. Obecnie przebywają na
zasłużonych emeryturach. W swoim środowisku cieszą się szacunkiem i poważaniem.
I chociaż nie było łatwo dzisiaj nasi Jubilaci są wzorem zgody i miłości małżeńskiej dla
tych wszystkich, którzy decydują się związać
węzłem małżeńskim.
Wszystkim Jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia pomyślności, szczęścia oraz doczekania w dostatku
i zdrowiu kolejnych rocznic.
Katarzyna Cimoch
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Od Narodowego Instytutu Dziedzictwa
dla Domu Kultury w Górsku
Dom Kultury w Górsku od kilku lat
współpracuje z Narodowym Instytutem Dziedzictwa organizując, tradycyjnie we wrześniu,
obchody Europejskich Dni Dziedzictwa.
W ramach tych obchodów odbywają się
przeglądy zespołów ludowych, prelekcje upamiętniające rocznice państwowe, konkursy
fotograficzne, wystawy plastyczne i fotograficzne.
Impreza ta jest też możliwością integracji
dla zespołów nie tylko z naszego powiatu, ale
powiatu bydgoskiego, inowrocławskiego i włocławskiego.
W tym roku Europejskie Dni Dziedzictwa
obchodzone będą w dniu 7 września 2019 r.
Tradycyjnie wypełni je przegląd zespołów ludowych, a także wykład prof. WSG, dr Marka
Chamota „Polskie sploty – Pomorze zlepek
kultur i narodowości” oraz warsztaty wikliniarskie.
Dzięki współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, staliśmy się właścicielami
5 leżaków, które posłużą odwiedzającym i spędzającym czas w domu Kultury w Górsku.
Renata Dobrowolska

Dostojna Jubilatka
Wiek, o którym marzymy wszyscy i którego życzymy sobie wzajemnie w szczególnie uroczystych dla nas chwilach osiągnęła Pani Władysława Drewnowska ze Złejwsi Wielkiej.  Dnia
7 czerwca 2019 r. obchodziła bowiem swoje 100 urodziny!.
W tym wyjątkowym dniu – oprócz najbliższych – Jubilatce towarzyszyli przedstawiciele
władz samorządowych gminy Zławieś Wielka:
Jan Surdyka Wójt Gminy Zławieś Wielka oraz
Katarzyna Cimoch kierownik urzędu stanu cywilnego. Delegacja złożyła na ręce dostojnej Jubilatki podziękowania za wkład pracy na rzecz
społeczności lokalnej oraz pęk najserdeczniejszych i z głębi serca płynących życzeń.
Po części oficjalnej był czas zarezerwowany
na wspomnienia. Jubilatka jest skarbnicą wiedzy i wielu doświadczeń, które stanowią drogocenne dziedzictwo nie tylko dla najbliższych,
ale także kolejnych pokoleń Polaków.
Pani Władysława Drewnowska z domu Biskup urodziła się 7 czerwca 1919 r. w miejscowości Makoszyn. Tam spędziła pierwsze lata
swojego życia. W 1923 r. wraz z rodzicami wyjechała na Wołyń do miejscowości Kopytów,
gdzie rodzice prowadzili gospodarstwo rolne.
Do roku 1939 dorastała pomagając rodzicom
w gospodarstwie. Miała troje rodzeństwa: siostrę i dwóch braci.
W 1939 r. rodzina przeprowadziła się do
miejscowości Lulówka - Węgierszczyzna (pow.
Horchów). Dwa lata później, w parafii Nowe
Gniezno, Pani Władysława zawarła związek
małżeński z Janem Drewnowskim, z którym
przeżyła 58 lat.
W 1943 r. przeżyła rzeź wołyńską. Uciekając, dotarła z mężem w okolice Krakowa do
miejscowości Pisary - gdzie doczekała zakończenia wojny.
Po wojnie zamieszkała w Skłudzewie, gdzie
wraz z mężem prowadziła gospodarstwo rolne.
Tam też przychodziły na świat kolejno ich dzieci: syn Zbigniew, Henryk oraz córka Elżbieta.
W kolejnym pokoleniu na świat przyszło sześcioro wnuków. A w jeszcze następnym dwóch
prawnuków.
W roku 1979 Pani Władysława przeniosła się
do Złejwsi Wielkiej, gdzie pod troskliwą opieką

najbliższych zamieszkuje do chwili obecnej.
Wśród społeczności lokalnej cieszy się wielkim
szacunkiem i sympatią z uwagi na swoje ciepłe
i serdeczne usposobienie.
Z tego co wiemy, nie wszyscy mieli możliwość stawienia się na 100. urodzinach Pani Władysławy, ale słane życzenia, kwiaty i podziękowania wywoływały wiele wzruszeń na twarzy
Jubilatki.
Pani Władysławie, życzymy raz jeszcze,
wszelkiej pomyślności i pogody ducha na kolejne lata. Niech każdy dzień wnosi w Pani życie
wiele ciepła i miłości, a przede wszystkim upływa w spokoju i zdrowiu.
Katarzyna Cimoch
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Medale dla karateków z Kumade
Podczas rozgrywanych w czerwcu w Lublinie XXX Mistrzostw Polski Tradycyjnym Karate-Do karatecy z Klubu karate Tradycyjnego zdobyli 9 medali, w tym 4 srebrne i 5 brązowych.
Tegoroczna edycja zawodów była wyjątkowa, ponieważ aby jeszcze bardziej podnieść poziom
rozgrywek do Mistrzostw Polski odbyły się eliminacje na szczeblach wojewódzkich.
Tak podniesiona poprzeczka spowodowała,
że w tegorocznym turnieju wystartowali najlepsi polscy karatecy, wśród których znaleźli się
zawodnicy z Torunia
Poszczególni zawodnicy punktowali następująco:
Seniorzy
II miejsce w kata Drużynowym - Marta Cieplińska, Joanna Miszkurka, Roksana Sadowska
II miejsce w kumite drużynowym - Marta Cieplińska, Joanna Miszkurka, Roksana Sadowska,Zuzanna Zalewska
III miejsce w kumite indywidualnym - Roksana
Sadowska
Młodzieżowcy
II miejsce w kata indywidualnym - Jakub Obiala
III miejsce w Fuku-Go - Jakub Obiala
III miejsce w Kumite indywidualnym - Jakub
Obiala
Junior/Junior Młodszy
II miejsce w kumite drużynowym - Dominika
Kowalkowska, Daria Kraszkiewicz, Patrycja
Niewiadomska, Izabela Włudarczyk

III miejsce w Fuku-Go - Jakub Witalis
III miejsce w kata drużynowym - Rita Krause,
Daria Kraszkiewicz, Izabela Włudarczyk.

O krok od podium była Nasza para En-bu
w składzie Rita Krause i Mikołaj Hopke, którzy
do trzeciego miejsca stracili niewiele punktów.
Pragniemy również nadmienić, że do dorobku medalowego na poziomie mistrzowskim
dołożyli się dwaj zawodnicy z Naszego Klubu,
w kategorii dzieci Emil Rau i Jan Wilczyński,
którzy zdobyli złoty medal podczas rozgrywanego we Wrocławiu w dniach 14-15.06.2019 roku
XIX Ogólnopolskiego Pucharu Dzieci. Podczas

Siatkówka plażowa
z GOKiS-em

Klub Karate Shotokan
„Kiritsu Górsk”
Ogłaszamy nabór dla dzieci i młodzieży od 6 roku życia na zajęcia karate sportowego z elementami gimnastyki korekcyjnej.
- Ruch stymuluje rozwój motoryczny -

Nie trudno zauważyć, iż w dzisiejszym świecie dzieci już od najmłodszych lat borykają się
z niedoborem ruchu m.in. poprzez sedenteryjny - siedzący tryb życia, niedobór odpowiednio
dostosowanych zajęć ruchowych lub ich całkowity brak.
Włączenie gimnastyki korekcyjnej w trening karate sportowego sprawia, że ćwiczenia
te, zwykle żmudne i monotonne, stają się przyjemnością jednocześnie przynosząc wymierne
efekty w prawidłowym kształtowaniu postawy
ciała.

- Profesjonalne metody treningowe -

Poprzez innowacyjne metody treningowe
dzieci z łatwością i uśmiechem na twarzy przyswajają nawet najtrudniejsze elementy tej niełatwej sztuki walki. Zaletą klubu jest również
rozbudowane zaplecze treningowe.
Sprzęty dostępne w trakcie zajęć zwiększają
możliwości treningowe, jak również pozwalają
na ich atrakcyjnienie. Ochraniacze i napięstniki mają na celu zabezpieczenia dzieci przed
urazami i zapewnienia bezpieczeństwa.
Zastosowanie ich również wspomaga sam
trening gdyż nauka w ochraniaczach pozwala
na wyzbycie się naturalnej bariery strachu, która blokuje możliwości.

- Rywalizacja sportowa -

Wszyscy wyróżniający się podopieczni mają
możliwość startu w zawodach organizowanych
przez ogólnopolskie jak i światowe organizacje
sportowe. Organizowane będą również wyjazdy
na zgrupowania prowadzone przez utytułowanych zawodników i trenerów z całego świata.

Zgrupowania i zawody odbywają się w weekendy, dlatego nie będą zakłócały nauki szkolnej,
czy też regularnych treningów.

- Aktywny wypoczynek -

Chętne dzieci mogą wziąć udział w obozie sportowym organizowanym latem i zimą.
Jest to wyjazd dzieci z wszystkich grup, dzięki
czemu młodzi karatecy mają szansę się poznać
i uczyć się od siebie nawzajem.
Zaletą obozu jest aktywny wypoczynek
dzieci w otoczeniu rówieśników mających tę
samą pasję, ich integracja i rekreacja.

- Wykwalifikowana kadra pedagogiczna -

Zajęcia prowadzą medaliści Mistrzostw Polski, Europy i Świata, posiadający uprawnienia
instruktora Karate Shotokan, gimnastyki korekcyjnej oraz kinezyterapii.
Absolwenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Wychowanie Fizyczne).

*Dla Rodzica!

turnieju Emil i Janek zaprezentowali bardzo
wysoki poziom swoich umiejętności, co zostało
docenione przez sędziów i zaowocowało zdobyciem złotego medalu.
Podsumowując należy tu wspomnieć, że
wszystkie zdobyte medale są wynikiem ciężkiej
całorocznej pracy na treningach pod okiem trenera klubu Sensei Anny Kulczyńskiej 4 DAN
ITKF
Dariusz Łenski

W młodości wszystko jest o wiele łatwiejsze, czas płynie beztrosko i bez zmartwień dlatego to właśnie ten moment chcemy wykorzystać najbardziej, tak aby w formie gier i zabaw
przekazywać dzieciom czym jest ciężka praca
prowadząca do wytrwałości i wymiernych
efektów.
Zależy nam aby Twoje dziecko poznawało
i rozwijało siebie oraz pasję, aby znało swoje
mocne strony i nie bało się życiowych wyzwań.
Nikt z nas nie twierdzi, że KARATE to jedyna słuszna i właściwa droga życiowa, ale mamy
świadomość tego, że wzmocniło nas i wyposażyło w liczne umiejętności życiowe oraz cechy

charakteru. I właśnie te same wartości chcemy
przekazać podopiecznym na zajęciach.
Mamy za sobą stworzoną historię - to wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wyniki na międzynarodowych
arenach sportowych daję Nam pewność i przekonanie, że to co robimy ma sens i swoją wartość.

- Rekrutacja. -

Zaczyna się już od września i będzie trwała
do końca października.

Tradycyjnie jak co roku, 28 lipca odbyła się IV
Edycja Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar
Dyrektor GOKiS. Pogoda dopisała, natomiast drużyn jak nigdy wcześniej przybyło tylko 5.
Jednak w sporcie nie liczy się ilość tylko jakość,
więc trzeba przyznać, że w tym roku turniej stał na
wyjątkowo wysokim poziomie. Zawody były niezwykle wyrównane, a o zwycięstwie decydowała
ilość wygranych setów.
W tym roku drużyny trzyosobowe zostały
skompletowane przez losowanie zawodników przed
turniejem. Puchary i nagrody zostały ufundowane
przez GOKiS. Turniej rozegrany został na piaszczystym boisku w Złejwsi Małej,
W ramach rywalizacji wyniki końcowe przedstawiają się następująco:
I miejsce: Maciej Janczarski, Michał Rębisz, Kamil
Całbecki
II miejsce: Mariusz Lemke, Tomasz Tomkiewicz,
Janusz Lemke
III miejsce: Robert Całbecki, Cezary Sztuwe, Adam
Hubner
Na koniec chciałbym podkreślić bardzo dobrą
organizację turnieju i miłą atmosferę. Podziękowania kieruję do animatorów boiska Orlik Pana Tomasza Tomkiewicza i Pana Janusza Lemke za profesjonalne przygotowanie spotkania.
Wszystkim uczestnikom w siatkówce plażowej
serdecznie dziękujemy za udział, zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy na nasze piaszczyste boiska za
rok.
Maria Karpińska

Zajęcia odbywają się:

- Zespół Szkół w Górsku, ul. Szkolna 2
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Przysieku, ul. Leśna 1
- Szkoła Podstawowa w Czarnowie, ul. Jarzębinowa 80
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